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 لغة العربيةاملعجم التأثيلي أللفاظ الاستشراف 
 إعدادهمنهجية يف دراسة 

 ()لمى إبراهيم غانم الدكتورة 

 المقدِّمة:
ٍنً  ألننن سنْا  -ًٕدِّن اهًعزى اهوغْي هعى إَّٔة أُيٍَّة ينٌ اُُينى   غٖنػ أم ينعََّّ

َّثعبٖػاً عٌ شضنرثّى َّخقنفجّى، َّينعى  اُُيَّة، ثوك أبَن  هصٖنة اٍعمنسنً  - يعََّّنٍ 

َّشنػي   يى اُطػى، َّبنهجننهٔ فنٔ اهصضننرة ايٍ.ننٍٖة ثأخُّػِى َّثأخٖػِى فٔ اُُ 

ٍق أسنهَٖب اسجعًنل يفػداثّنن أن ٕ.نأل ٍف.نُ أسن وةً  بمنِّ بنشٍح فٔ اهوغة، يجغَِّّ

ًَّٓ، َّلٖنت َّيجنٓ شنعث  االْسىِ  الدٖػة عٌ سبب إطالق ِغ عونٓ لهنك اهً.ن

هغجنُ ثوك اُس وة فنٔ يعننرى  عٌلهك؟؛ َّيٌ شقُِّ إٔضنً أن ٕزع إرنبنت لنفٖة 

اهجأخٖوٖة، اهجٔ ثمشت اهعالقنت االشجقنقٖة َّاهصالت اهجنرٕظٖة بنٌٖ اهًفنػدات؛ 

لهك أن رغَّر اهموًنت اهجٔ ثجمنخػ فٔ أسػ يجبنَٕنة ينٌ اهًفنػدات عبنػ اهنؼيٌ 

ر فٔ اهجػاب؛ فجَنجذ خًننراً يجبنَٕنة، بغَ ِٔ أشبُ بزغَّر اهَبنت، أَّ اهصبْب اهجٔ ثُ 

 َّْ ٍنت يَنُ، َّهمنٌ بنءرػا  اهعراسنة اهجأخٖوٖنة قع ال ثشبُ لدٖنػاً رنغرِن اهنغي ثم

ُهفنظ اهوغة ثجضس اهصوة بٌٖ أصْل اُهفنظ َّفػَّعّنن؛ أي  بنٌٖ ين نٔ اهوغنة 

 َّشن ػِن، َّيعى ثأخػِن َّثأخٖػِن فٔ غٖػِن يٌ اهوغنت 
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 92 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

ا٣ٕؿثٲح، ٚٞؽ د٤ٞٲ٪ة٬ة ٣٘حن ٠ة٤٦ػح ظ٤٧ػخ إ٣ٲ٪ػة ا٣ػٮظٰ  ا٤٣٘حى ٱؼهُّ أ٦ة ٦ة 

د ث٧ػة  ا٣ٞؿن٩ٰ ٰٚ أد٥  ثٲةف كأركع إٔضةز، ك٬ػٰ ٣٘ػح ذات ٝػؽرةو ٤ٔػٯ ا٣ذضػؽُّ

ؿت ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٝٮأؽ كأوٮؿ ٧ً٪خ ٣٭ة اٹقذ٧ؿار ًُ دكف ٦ة ٔةوؿ ٩نػأد٭ة  ،ٚي

٨٦ ٣٘ةت ا٣جنؿ
(9)

ة ٦جػؽٔٲ٭ة،  . ػةس ثٞػٮ  د٭ػة دٞي ٗٲػؿ أف اقػذ٧ؿارٱح ا٤٣٘ػح كٝٮ 

ك٠ػةف ٧٤٣ٮٝػٓ . إ٣ٯ أ٩عة  ا٣ٕة٥٣ ا٣ٮاقٕح ٥كٝؽرد٭٥ ٤ٔٯ ا٣ٮوٮؿ ثإثؽأةد٭

ٰ ا٧٣ذٮقػػٍ ٧٤٣٪ُٞػػح ا٣ٕؿثٲػػح، ا٣ػػؾم ٱىػػ٢ ثػػٲ٨ ا٣نػػؿؽ ظٲػػر ا٣ض٘ؿاٚػػ

ا٣عٌةرات ا٣٭٪ؽٱح كا٣نػؿؽ نقػٲٮٱح، كا٣٘ػؿب ظٲػر ا٣عٌػةرات ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح 

كاٵكرثٲػػح، كدٛةٔػػ٢ ا٣ٕػػؿب ٦ػػٓ ٬ػػؾق ا٣عٌػػةرات ا٧٣ضػػةكرة؛ إًػػةٚح إ٣ػػٯ 

أزػؿ ٠جٲػؿ ٚػٰ اػػذٺط أ٣كػ٪ذ٭٥    ػٌٮٔ٭٥ ٣كٲُؿة ا٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨ كاٵكرثٲػٲ٨

ذٲضػػح ٣ػػؾ٣ٟ دػػػ٢ ا٣ٕؿثٲػػح ٠سٲػػؿ ٦ػػ٨ اٵ٣ٛػػةظ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػػح كد٘ٲُّػػؿ أ٣ٛػػةّ٭٥. ك٩

اٵكركثٲػح  كا٣ك٪ك١ؿٱذٲح كا٣ؿك٦ٲح كا٣ج٭٤ٮٱح ٰٚ ا٧٣ةًٰ، ك٨٦ أ٣ٛةظ ا٤٣٘ةت

... ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر؛ إًةٚح إ٣ٯ اٵ٣ٛةظ ا٣ذٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت كا٣ذؿ٠ٲح

ا٣ٕؿكثٲح، مٞٲٞةت ا٣ٕؿثٲح، ا٣ذػٰ اوػ٤ُط ٤ٔػٯ دكػ٧ٲذ٭ة )ا٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲح( 

أز ػؿت ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٗٲؿ٬ػة  كٝؽكؿٱة٩ٲح كا٣ٕجؿٱح كاٵ٠ةدٱح كاٵكٗةرٱذٲح... ٠ة٣

٦ػ٨ ا٤٣٘ػػةت؛ إذ دػػػ٢ ٠سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٣ٛػػؿدات ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٤٣٘ػػةت ا٧٣ضػػةكرة 

٠ػةف ٤٣٘ػح  ، كٝػؽ٠ة٣ذؿ٠ٲح كا٣ٛةرقػٲح، كٚػٰ ثٕػي ا٤٣٘ػةت اٵكركثٲػح أٱٌػةن 

 ؽ كا٣٘ؿب.ا٣ٕؿثٲح دكر ا٣ٮقٲٍ ٰٚ ٢ٞ٩ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ثٲ٨ ٣٘ةت ا٣نؿ

 ٤٧ٔٲػػح ا١٣نػػٙ ٔػػ٨ ظٲػػةة ا٧٤١٣ػػةت ٚػػٰ ا٧٣ٕضػػ٥ )ا٣ذأزٲػػ٢ديكػػ٧ ٯ ك

etymology)ك٦ػة ٬ػٰ ؟ك٦ػة ٬ػٮ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػأزٲ٤ٰ ،ك٨١٣ ٦ػة ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ذأزٲػ٢؟ ؛ ،

ا٤ٕ٣ػ٥ ف كذ٣ػٟ ٵ؛ ذ٣ٟ ٦ػة ٱ٭ػؽؼ ٬ػؾا ا٣جعػر إ٣ػٯ ٦ٕة٣ضذػ٫؛ ٦٪٭ضٲح إٔؽادق؟

ا٣ػؾم ٱض٧ػٓ ا٣عؽٱر ٥٣ ٱٕػؽ ٱٕػؿ ؼ ا٧٣ٕضػ٥ أ٩ػ٫ ا٧٣كػذٮدع ا٣ػؿاٲف ٧٤٣ٕ٪ػٯ، 
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٧٤٠ةت ا٤٣٘ح كٱؿد ج٭ة ٚعكت؛ ث٢ أوجط ٨٦ و٤ت ا٬ذ٧ة٦ةد٫ ا١٣نٙ ٨ٔ ٦ىػةدر 

ا٣ٮظؽات ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ذٰ دذ١ٮ ف ٦٪٭ة ٦ةدة ا٧٣ٕض٥، كثٲةف ا٣ٕٺٝػةت ا٣ذػٰ دؿثُ٭ػة 

؛ ظذٯ ٱ١ٮف ٦كذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ ٝةدران ٤ٔػٯ ا٣ذ٧ٲٲػـ ثٮًػٮح ثػٲ٨ ٦ػة ثجٕي ثٌٕ٭ة

 ٲ٭ة ٨٦ أ٣ٛةظ دػٲ٤ح.ٱ٪ذ٧ٰ إ٬٣ٮ أزٲ٢ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ا٤٣٘ح، كثٲ٨ ٦ة ٹ 

ػطغؼومػاضتأثغل:
إف ا٣ذأزٲ٢ ٬ٮ ٦ىؽر ٧٤٠ح ٔؿثٲح وؿٚح، دض٧ٓ ٰٚ ٦ؽ٣ٮ٣٭ة ثٲ٨  اىخأذ٘و ىغثً: .9

٦ٕة٩ٰ اٵو٢ كاٹصذ٧ةع كا٣ٞؽـ كا٣ؽٝ ح كا٣ؿٕٚح كا٣سجػةت، ٱٞػٮؿ اثػ٨ ٚػةرس ٚػٰ 

ٔى »٣ضؾر أز٢: ادأزٲ٫٤  ـي ٱىؽيؿُّ  ا٣س ة ي كىا٣ٺ  ـىةي كى ٧ٍ : ا٣ٍ٭ى ىزى٢ى ػ٫ً أ ًٕ ُّ٧ دىضى ً  كى ٍٰ ػ ٍو٢ً ا٣ن 
ى «٤ىٯ أ

(2)
 .

و٢، ٚى٭يٮى ٦يؤىز ٢»
ى ى٫ي أ ذ ٯ ٱىًىٲؿى ٣ ٓى ظى ٧ً ك صي

ى و٢ ٝىًؽٱ٥ه أ
ى ى٫ي أ ٍٰ و ٣ «كى٠ي٢ُّ مى

(3)
. 

ٚػٰ ٦ضػةؿ  ةاقذ٧ٕةؿ ا٣ذأزٲ٢ ٦ىػ٤ُعةن ٣٘ٮٱًّػ: ٱٕٮد اىخأذ٘و انٍلضاً  .2

ٗةن  ذ٣ػٟ:  ا٣ؽرس ا٤٣كة٩ٰ إ٣ٯ ا٣جةظر ا٣ٕؿاٰٝ ٔجؽ ا٣عٜ ٚة٢ً؛ ٱٞػٮؿ ٦كػٮ 

 etymologyك٠٪ٌة اردأٱ٪ػة أف ٩كػذ٢٧ٕ ٧٤٠ػح ا٣ذأزٲػ٢ اوػُٺظةن ٦ٞةثػ٢ ٧٤٠ػح »

ٰى ٔة٦ ػح  ةد٭ة ٦ٕػة٩ ٌٞ اٵكرثٲح ٬ؾق ث٧ٕ٪ٯ )ا٣ذأوٲ٢(؛ ٵف ٧٤١٣ح اٵوػ٢ ك٦نػذ

٤٭ػة اٳف  ٩كذ٤٧ٕ٭ة ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ اٵٗؿاض ٨٦ ظٲةد٪ة ا٣ٲٮ٦ٲٌح، ٚٺ ٩ؿٱؽ أف ٩ع٧ 

«.٦ٕ٪ٯن نػؿ ٫٣ وج٘ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذؼىىٲح
(4) 

ك٣ػ٥  ،Etymology ك١٬ؾا ٩ٺظِ أف ٚة٢ً ٥٣ ٱكذ٢٧ٕ ا٧٤١٣ػح ا٣ٮاٚػؽة

كإ٧٩ة ثعر ٰٚ دؿاز٪ة ا٤٣٘ٮم ٨ٔ ٧٤٠ح ٔؿثٲح ٦ٮازٱػح ٣٭ػة ٱ٢٧ٕ ٤ٔٯ دٕؿٱج٭ة؛ 

ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح؛ ٬ٰ ٧٤٠ح ا٣ذأزٲػ٢. كٝػؽ ٠يذًػتى ٣٭ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٣نػٲٮع ٚػٰ ٦ضػةؿ 

                                                 

ركف، دار ا١ٛ٣ػػؿ، ثٲػػؿكت ٦ٕضػػ٥ ٦ٞػػةٱٲف ا٤٣٘ػػح، اثػػ٨ ٚػػةرس، دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػة (2)

 .59-9/58ـ، 9979

 .99/9، ٣2554كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت  (3)

٥٤ٔ ا٣ذؿقٲف، ٔجؽ ا٣عٜ ٚة٢ً، ٦ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثٰ، ١٦ذػت د٪كػٲٜ ا٣ذٕؿٱػت ثة٣ؿثػةط، (4)

 .98ـ، ص 9967، 5ع



 99 (2-1)اجلزءان  (49)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ةلكو ددلالصددعٍحفلفجَّيت ددتلفددٌلال ددجع   ل وددًالعػبددٌلالددعرسلالويددي ل

 لetymology»ال صددعوس لوددغاللWebster دد سيسلل ددػت و ددعللاإلث يليرَددة 

ث رٍضلالكو ة،لالغ لٍظىػلسنلطدل لثصعٍدعلد دعسلا دجع   للىد ،لوث دزَ ل

«ثيَػاثى لفٌلالشك لوال عنً
(5)

 لجأخَ لويلدرا ةلدصي لالكو  ت،لوثجبُّد لفل 

ل ًلث رٍضلا جع  لى ،لس لاإلش رةلإل ودللَ لل الجيَػاتلالجٌلظػدتل وَى لبنَيٍ ل

 ظهور التأثيل:
سلاألبص ثلالوييٍةلالج رٍظَةلدنهلشجدًلالردػالالج  د ل شدػللد لثكدنل ثػرِّ

صيرةلوغالالثز هلالويي ل علاكج وتفلإذلك الفٌلال  ضٌلالبصحلفٌلالوي تل

سنلشَحلدصيلى لوصَّ ثى لوالصلتلبَنى ،لوا جػاضلبعضى لسنلبعد لٍج د ل

لدًلاليخد  الالج رٍظَدةلوالي د   لال جرعِّسدةب لصعسلوالجظ َنفللفجر رهلإ
(6)

ل 

وٍػثبطلظىيرلوغالالعو لبظىيرلفرهلالويةلال ر را،لالغ لبعدلفدٌلدواطدػلالردػال

َػلولَ سلردينؼل) (لاإلنكوَدؼ لSir William Jonesالد سنل شػ،لشَنلاكجشفلال ِّ

لوخ د نَنلالويدةلال ن دكػٍجَة،لوالعل دةلبَنىد لوبدَن ل نةلدلٍفلو بع ئةلو تٍّ

دطددغلالعو دد  لفددٌلسر رنددةلالويددةلالىنعٍددة،لواإلٍػانَددة،للإذلفالَين نَددة،لواللثَنَددة

ونجذل نلسعػفةلالويةلال ن كػٍجَةلإدراكلالعل دةلل   بعضى لببع لواألوروبَة

بَنى لوبَنلالويةلاللثَنَةلوس لثَّػعل نى  لسنللي ت
(7)

ل 

                                                 

 ,WEBSTER’S ΙΙ New Riverside Dictionary, Berkley Booksل(5)

Boston:Houghton Mifflin Company,     , p.    .ل

ٍنظػلدخػلالعطَ ل وًلالعػبَةلالَّصدصًلفدٌل صدػلالشجزد ج،لد لس دعيدلبيبدي،لوزارةلل(6)

  7س،لصل2981الدر فةلواإلرش دلالريسٌ،لدسشال

 ودد لالويددةلسرعسددةللوردد ر،لالعػبددٌ،لد لسص دديدلال ددعػاا،لدارلالَّكددػلالعػبددٌ،لالردد وػةلل(7)

  168،لصل2997
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ػ:اضػداطؼػاضتأثغلػضدىػاضضعوغغنػاضطرب
٦ة دٞؽ ـ ٤ٔػ٥ه أكركثػٰ ٚػٰ ا٣ٮاٝػٓ، كإف ٠ػةف ا٣ٕػؿب ٝػؽ ٯ إف ا٣ذأزٲ٢ ث٪ة ن ٤ٔ

قجٞٮا إ٣ٲ٫. كٝؽ ٱ١ٮف ا٬ذ٧ةـ اٵكرثٲٲ٨ ثذأزٲ٢ ٣٘ةد٭٥ ٩ةثٕةن ٨٦ ٠ػٮف أ٠سػؿ أ٣ٛػةّ٭٥ 

ْي ٦ٞذجكةن ٨٦ ٣٘ةت أػؿل. أ٦ة ا٣ٕؿب ٥٤ٚ ٱى  ٥ أ٦ؿ ا٣ذأزٲػ٢ ٔ٪ػؽ٥٬ ثة٣ٞػؽر ا١٣جٲػؿ؛ ٕ

٥٣ د١ؽ دج٤ٖ ا٣سٺث ٨٦ ا٧٣بػح ٦ػ٨ ٵف ا٧٤١٣ةت ا٣ؽػٲ٤ح ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٤ٝٲ٤ح ٩كجٲًّة، إذ 

٦ض٧ٮٔح اٵ٣ٛةظ ا٣ٕؿثٲح
(8)

ك٨١٣ إذا ٠ةف دٞكٲ٥ ا٤٣٘ةت إ٣ٯ ٔػةاٺت ٱؿصػٓ ٚػٰ . 

إذ  أٝػؽـ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ث١سٲػؿ؛ٔ٪ؽ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب أكركثة إ٣ٯ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٚإ٫٩ 

ك٠٪ٕػةف ثػ٨ : »إذ ٝػةؿ( إ٣ٯ دٞةرب ا٣ٕؿثٲػح كا١٣٪ٕة٩ٲػح 975٬أمةر ا٣ٛؿا٬ٲؽم )ت

«ك٠ة٩ٮا ٱذ٧٤١ٮف ث٤٘ػح دٞػةرب ا٣ٕؿثٲػح ،ٮح إ٣ٲ٫ ٱ٪كت ا١٣٪ٕة٩ٲٮفقةـ ث٨ ٩
(9)

زػ٥  .

٣ٞػؿنف ا١٣ػؿٱ٥ ٠ػة٩ٮا ٱنػٲؿكف إ٣ػٯ ا٠سٲؿان ٨٦ ٧٤ٔة  ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٔ٪ػؽ دٛكػٲؿ٥٬ إف  

ثٕػػي أ٣ٛػػةظ دنػػةث٭خ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح كا٣ٕجؿٱػػح كا٣كػػؿٱة٩ٲح؛ ك٦ػػ٪٭٥ ا٣ؿاٗػػت 

ٌفدؽدات اىلدؽ ن( ٰٚ ٠ذةث٫ 552٬اٵوٛ٭ة٩ٰ)ت
(95)

إ٣ػٯ أف ٣ٛػِ ٺن ٦ػسإذ أمػةر  ؛

ٌٰ ٰٚ اٵو٢ قؿٱة٩ٰ، ٧ٌ٤ٞٚة ٱٮصؽ ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ رثٌة٩
(99)

. 

ٱٕ٪ػٮف ثؽراقػح  كاؤٕ٪ػؽ٦ة ثػؽص٭ٮد دأزٲ٤ٲح كاًعح؛ ٚك٠ةف ٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب 

إذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كص٧ٓ ٦ٛؿداد٭ة، كدى٪ٲٛ٭ة ظػةك٣ٮا د٧ٲٲػـ ا٣ػؽػٲ٢ ٦ػ٨ اٵزٲػ٢؛ 

ا٣ػؽػٲ٢ ٦ػ٨ ٚػح ٬ٮ ٦ٕؿ اىٍػؽَّب( أف ٬ؽ٫ٚ ٨٦ كًٓ 545٬ذ٠ؿ ا٣ضٮا٣ٲٰٞ )ت

                                                 

 .98ا٣ذؿقٲف، ص  ٥٤ٔ (8)

 ك١٦ذجػح دار ا٣كػة٦ؿااٰ، إثػؿا٬ٲ٥. د -٦٭ؽم ٦ؼـك٦ػٰ  ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ا٣ٛؿا٬ٲؽم، دط: د. (9)

 .9/255 ا٣٭ٺؿ،

، دار ا٤ٞ٣ػ٥، د٦نػٜ 2د. ظك٨ ّةّة، ط، : ٦ؽػ٢ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ا٤٣٘حٱ٪ْؿ ا٤٣كةف كاٷ٩كةف (95)

 .946 - 945ص ـ، 9995

دم، كوٛ٭ة٩ٰ، دط: وػٛٮاف ٔػؽ٩ةف ا٣ػؽاكٱ٪ْؿ ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٗؿٱت ا٣ٞؿنف، ا٣ؿاٗت اٵ (99)

 .337 ص ،9492٬ كثٲؿكت د٦نٜ ا٣نة٦ٲح، ا٣ؽار -، دار ا٥٤ٞ٣ 9ط
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ٚٺ ٱضٕػ٢ مػٲبةن  ،ك٬ٰ أف ٱعذؿز ا٧٣نذٜ ،ا٣ىؿٱط؛ ٰٚٛ ٦ٕؿٚح ذ٣ٟ ٚةاؽة ص٤ٲ٤ح

٨٦ ٣٘ح ا٣ٕؿب ٣نٰ و ٨٦ ٣٘ح ا٣ٕض٥
(92)

١ةف ٬ؽٚ٭٥ ٦ػ٨ ٬ػؾا ٦ٕؿٚػح ا٤٣٘ػةت ٚ .

 .ا٣ذٰ كردت ٰٚ ا٣ٞؿنف ا١٣ؿٱ٥، ك٦ة دػ٢ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ أ٣ٛةظ

ػؿ ثذأزٲػ٢ ا٧٤١٣ػةت ( أكؿ ٦ى٨ 395٬ٚكٱٕؽُّ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ اث٨ ٚةرس )ت  ١

( ٦٪٭ضػةن ٣ؽراقػح ا٧٤١٣ػةت ا٣ٕؿثٲػح ٌلداٗ٘ؿ اىيغدثا٣ٕؿثٲح؛ ٚٮًٓ ٰٚ ٦ٕض٧ػ٫ )

دراقح دأزٲ٤ٲ ح؛ كذ٣ٟ ٨٦ ػٺؿ رد ٬ة إ٣ٯ صػؾكر٬ة ا٣سٺزٲػح أك ا٣س٪ةاٲػح، كدعؽٱػؽ 

دٹ٣ذ٭ة اٵو٤ٲح، ا٣ذٰ دٛؿ ٔخ ٦٪٭ة ٔؽ ة وٲٖ كدٹٹت؛ ٱٞٮؿ ٰٚ ٦ٞؽ ٦ػح ٦ٕضػ٥ 

ة ٚيؿيكعه  إًف  »ا٧٣ٞةٱٲف:  ٛىؿ عي ٦ً٪ٍ٭ى ىذى ٮٹن د وي
ي أ حن، كى ًعٲعى ٞىةٱًٲفى وى ٕىؿىًب ٦ى ٍ ٘ىًح ا٣ «٤ً٣ي

(93)
. 

٨١٣ اث٨ ٚػةرس ٝىػؿ دراقػذ٫ ا٣ذأزٲ٤ٲػح ٬ػؾق ٤ٔػٯ اٵ٣ٛػةظ ذات ا٣ضػؾكر 

ثةن؛ ك٬ؾا ٩ٞهه  ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥؛ ذ٣ػٟ أف  ٠جٲؿه  ا٣ٕؿثٲح، كأ٢٧٬ ٦ة ٠ةف دػٲٺن أك ٦ٕؿ 

ؿل ٣ٲف ثة٣نٰ  ا٣ٲكػٲؿ، ك٣ػ٥ ٱ٪عىػؿ ٚػٰ ٦ة دػ٢ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػ

ٔىػػؿو ٦عػػؽد أك ٦ضػػةؿو ٦ٕػػٲ ٨؛ كإف ٠سػػؿ ظػػؽٱسةن ٚػػٰ ٦ضػػةؿ أ٣ٛػػةظ ا٣عٌػػةرة 

ٱ١ٮف اث٨ ٚةرس أ٢٧٬ ا٣ؽػٲ٢ ٚػٰ ٦ٞةٱٲكػ٫ . كٝؽ ك٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف

أف ٤ٔػٯ ٵ٫٩ ٹ دضؿم ٤ٔٲ٫ أظ١ةـ ا٣ٞٲةس كاٹمذٞةؽ ٧٠ة دضؿم ٤ٔٯ ا٣ٕؿثػٰ. 

ػ٥ى  سى ؽى ٪ٍ ٯ ٝؽ امذٞٮا ٨٦ اٹق٥ ا٧٣ٕؿ ب؛ ٚٞة٣ٮا: ٬ى ا٣ٞؽا٦ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كا٣ٕؿب  كىدر٬ى

ٜى  ٪ؽؽى كص٪  كٱ١٧٪٪ة ا٣ٲٮـ أف ٩ٞػٮؿ: د٤ٛ٪ػح كد٤ٛٮ٩ٲػح ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٛػٮف، ك٠٭ػؿبى  .كػى

ػٕةن  ك٠٭ؿثةاٲح ٨٦ ا١٣٭ؿثة ، كد٤ٛـ د٤ٛـة ٨٦ ا٣ذ٤ٛـٱٮف، كأ٠كؽ ٨٦ اٵ٠كػٲؽ؛ دٮقُّ

ٰٚ ا٣ٞٲةس؛ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ ا٣عٌةرة كا٥٤ٕ٣
(94)

. 

                                                 

٨٦ ا١٣ٺـ اٵٔض٧ٰ ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕض٥، أثٮ ٦٪ىٮر ا٣ضٮا٣ٲٰٞ، دػط: د. ؼ. ا٧٣ٕؿب  (92)

 .99ـ، ص 9995ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ، 

 .٦9/3ٕض٥ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح،  (93)

د. ظة٦ؽ وةدؽ ٝ٪ٲجٰ، ٦ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثٰ، ٲ٢ ا٧٣ٕؿثةت كا٧٣ى٤ُط، دراقةت ٰٚ دأو (94)

 .958ص ـ، 9988، 39ع
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ٰ أذٞةد٩ة أف ا٣ٕػؿب ٣ػٮ أرادكا كًػٓ ٦ٕضػ٥ دػأزٲ٤ٰ، ٣ى١ػةف ٣٭ػ٥ ذ٣ػٟ؛ كٚ

ا٣كػ٤ٲٞح كٵ٩٭٥ ا٦ذ١٤ٮا ا٣ؼجؿة ا٤٣٘ٮٱح ا١٣ةٚٲح ٚػٰ ا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨ اٵزٲػ٢ كا٣ػؽػٲ٢، 

ا٤٣٘ٮٱح ا٣ك٤ٲ٧ح ٤٣ٕؿب ص٤ٕذ٭٥ ٱؿثُٮف ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣عٞٲٞٲح ثة٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ضةزٱح ا٣ذػٰ 

أمةر ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذؿازػٰ إ٣ػٯ أف ا٧٣ٕ٪ػٯ ١ٚسٲؿان ٦ة »ٱ٨١٧ أف ٱؤدٱ٭ة ا٣ضؾر ا٤٣٘ٮم، 

ٍٛؿ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ُ٘ػة  أقػجٜ ٦ػ٨  ا٣عكٰ ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف أوٺن ٧٤٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٮم، ٚة١٣ي

ٞىح ث٧ٕ٪ٯ ا٣ىؼؿة ا٣٪ة٧ٔػح ا٣ٞةقػٲح أقػجٜ ٧٦ػة ١٣ٛؿ ا٣ؾم ٬ٮ ًؽ اٷٱ٧ةف، كا٤٧٣ى ا

«دُٮر ٨ٔ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذ٤٧ٌٜ كا٣ؿٱة 
(95)

٠ةف ٦ػ٨ ثػٲ٨ ٧٤ٔػة  ا٣ٕؿثٲػح ٦ىػ٨ ك. 

اٹقذٕة٩ح ث٭٥ ٨٧٦ ٱٕؿٚٮف ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٠ة٣ٛةرقػٲح كا٣ذؿ٠ٲػح؛ كا٣٭٪ؽٱػح ٱ٨١٧ 

كا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، إذ ٝػة٦ٮا ثذؿص٧ػح ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٠ذػت ا٤ٛ٣كػٛح كا٣ُػت كا٤ٛ٣ػٟ ٦ػ٨ ٬ػؾق 

 ا٤٣٘ػػةت إ٣ػػٯ ا٣ٕؿثٲػػح؛ إًػػةٚح إ٣ػػٯ ٦ٕػػؿٚذ٭٥ ا١٣ةٚٲػػح ثة٤٣٘ػػةت ا٣ٕؿكثٲػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػح

ٲح، ك٦ة امػذؿؾ ٦ػ٨ ٦ٛػؿدات ثػٲ٨ )ا٣كة٦ٲح(، ٠ة٣كؿٱة٩ٲح كاٳرا٦ٲح كا٣ٕجؿٱح كا٣عجن

ا٣ٕؿب ٰٚ ٦ٕةص٧٭٥ ٠سٲؿان ٦ة ٠ة٩ٮا ٱػؾ٠ؿكف أف ٧٤٠ػح ك٬ؾق ا٤٣٘ةت كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. 

٦ة ٦ٕؿ ثح ٨ٔ ا٣ٛةرقٲح ٦سٺن؛ أم: إ٩٭٥ ٱٕؿٚٮف أز٤٭ة ثة٣ٛةرقٲح، ك٠ٲػٙ ا٩ذ٤ٞػخ إ٣ػٯ 

ا٣ٕؿثٲح. ك٨١٣ ٝؽ ٱ١ٮف ا٣ؼٺؼ ٰٚ ٦كأ٣ح ا٧٣ٕؿ ب ٚػٰ ا٣ٞػؿنف ا١٣ػؿٱ٥، كادؼػةذ 

ؾا ا٣ؼٺؼ ثٕؽان ٤ٚكٛٲًّة ٱؿدجٍ ثأوػ٢ ا٤٣٘ػح ك٠ٲٛٲػح ّ٭ٮر٬ػة ص٤ٕ٭ػ٥ ٱذض٪جٮ٩ػ٫، ٬

كٱ٭٤٧ٮف دعٞٲٜ اٵ٣ٛةظ ا٣ؽػٲ٤ػح؛ ٦جذٕػؽٱ٨ ثػؾ٣ٟ ٔػ٨ ٦٪٭ضٲػذ٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ذػٰ 

ٰ ا٣ؽٝ ح ٰٚ دٮزٲٜ ٦ة ٱ٪٤ٞٮ٫٩ ٦ػ٨ ٦ٛػؿدات.  ٤ٔػٯ أذ٧ؽك٬ة ٰٚ ٦ٕةص٧٭٥، ٨٦ دٮػ 

ٚٞػؽ ظٮ ٣ػخ ا٧٤١٣ػةتي ا٧٣يٞذؿىًػحي أف ا٣ؼٮؼ ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ؽػٲ٢ ٗٲؿ ٦جػؿر؛ 

ا٤٣٘حى اٷ٤١٩ٲـٱح ٨٦ ٣٭ضح ٱذ٧٤١٭ة ٦ضذ٧ٓ ٦عؽكد ٚػٰ مػ٧ةؿ مػؿؽ أكركثػة إ٣ػٯ 

 أ٥٬ ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٨٦ ظٲر قٕح اٹ٩ذنةر.

                                                 

إق٧ةٔٲ٢ ٧ٔةٱؿة، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح د.  ا٣ذأوٲ٢، ٰٚ ٦عةك٣ح -ٰٚ قجٲ٢ ٦ٕض٥ دةرٱؼٰ  (95)

 .759ـ، ص 2553، 3 ، صـ 78ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ش
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ػصظارظػاضططاجمػاضططاصرة:
٣ٞؽ ثةت ٦يؤ٠ ؽان أف ٤٧ٔٲح و٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ٬ٰ ٥٤ٔه ك٨ٚ  ثٞؽرو ٦ذكةكو؛ ذ٣ٟ 

٦ػػ٨ إٚػػةدات ٧٤ٔٲػػح ٱػػٮازم ٚػػٰ أ٧٬ٲذػػ٫ َؿٱٞػػح دٞػػؽٱ٥  أف ٦ػػة ٱٞؽ ٦ػػ٫ ا٧٣ٕضػػ٥

٥٤ٔ و٪ةٔح ا٧٣ٕػةص٥ ٬ػٮ ٚػؿع ٦ػ٨  فٌ إا٧٣ؽاػ٢ كصٮدة ٔؿً٭ة كإػؿاص٭ة. ك

كدٞػٮـ ا٣ىػ٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲػح ٤ٔػٯ ٦جػؽأٱ٨ أك صػة٩جٲ٨  .٥٤ٔ دراقػح ا٧٣ٛػؿدات

ا٣ضة٩ت ا٣٪ْؿم: أك ٦ض٧ٮٔح اٵقف ا٣٪ْؿٱح ا٣ذٰ دع١ػ٥ اٵكؿ ٬ٮ  أقةقٲٲ٨:

٧٪٭ش كَؿٱٞح اٷٔؽاد كا٣عؽٱر ٔػ٨ ٩ْؿٱةدػ٫ ك٦ؽارقػ٫. ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٕض٧ٰ كا٣

ا٣ضة٩ت ا٣ذُجٲٞػٰ اٷصؿااػٰ: أك ٤٧ٔٲػح دػأ٣ٲٙ ا٧٣ٕضػ٥ كوػ٪ةٔذ٫ كا٣سة٩ٰ ٬ٮ 

 LE PETIT ROBERT ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٕةص٥ ٦س٢ادٌط كٝؽ  كٜٚ اٵقف ا٣كةثٞح.

LAROUSSEك
(96)

 ؛ٱؼٲح كظٌػةرٱح ٠جٲػؿة ٚػٰ أٱػح ٣٘ػحدةر ٧٤٣ٕةص٥ أ٧٬ٲحه ك .

ا٣عضؿ اٵقةس ٤٣ذ٭ؾٱت ا٤٣٘ٮم، كث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٬ٰ ٔجػةرة ا٧٣ٕةص٥ ٬ٰ »ٵف 

«ٔػػ٨ اقػػذس٧ةر
(97)

ا٧٣ٕض٧ٲػػح ا٣عؽٱسػػح ا٣ضة٩ػػت ا٣ذػػأزٲ٤ٰ ٚػػٰ كٝػػؽ أدػ٤ػػخ  .

ّ٭ػػؿت ك، إ٣ػٯ صة٩ػػت ا٣ذػػةرٱؼٰ؛ ا١٧٣ٮ٩ػةت اٵقةقػػٲح ٧٤٣ٕضػػ٥ ا٣عػػؽٱر

ح ثة٣ضة٩ت ا٣ذأزٲ٤ٰ أك ثة٣ضة٩ت ا٣ذةرٱؼٰ ٧٤٣ٛؿدات  .٦ٕةص٥ ٦ؼذى 

ػخؽػواضططجمػاضتأثغضؽ:بغنػاضططجمػاضتارغاضغروقػ
ٚػؿكؽ ز٧ٌػح  ؛ا٣ذػأزٲ٤ٰكا٣ذػةرٱؼٰ ثؿ٥ٗ ا٣ذنةث٫ ٰٚ ٧ٌ٦ٮف ا٧٣ٕض٧ػٲ٨ 

 ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:كاًعح ثٲ٪٭٧ة ٩جؿز٬ة 

 ٌَ ض٘د اىٍفٓٔم:  -أ

ؿ ؼ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػأزٲ٤ٰ أ٩ػ٫: ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ػؾم  Etymological Dictionary ٱٕي

                                                 

ٔـكز، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٪ْؿ و٪ةٔح ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح كنٚةؽ دُٮر٬ة، د. أظ٧ؽ ٱ (96)

 .9546، ص 2559، 4 ، صـ 84ثؽ٦نٜ، ٦ش

ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٕؿثٲح، د. ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ، كزارة ا٣سٞةٚح، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كػٮرٱح ١٤٣ذػةب،  (97)

 .994ـ، ص 2595د٦نٜ 
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ة٣ش أزٮؿ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ٣٘ػح ٦ٕٲ ٪ػح؛ قػٮا  أ ٠ة٩ػخ أزٲ٤ػحن ٚٲ٭ػة أـ ٱٕي

ر وػػٲٖ  ػػةن دُػػٮُّ ػػٲةن ثػػؽاٱةت ّ٭ٮر٬ػػة، ك٦ذذجٕ  دػٲ٤ػػح ٦ػػ٨ ٣٘ػػةت أػػػؿل؛ ٦ذٞى 

. اٵػؿل ةقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘ةتث اقذ٧ٕة٣٭ة كدٹ٣ذ٭ة ٰٚ ا٤٣٘ح ٩ٛك٭ة؛ ك٦ٞةر٩ةن 

ٙو   كز٧ة٩ٲػح، ٦بػح فةكز٧ػكّ٭ؿ أكؿ ٦ٕض٥ دأزٲ٤ٰ ٧٤١٤٣ةت ٰٚ أكركثة ٔةـ أ٣

٤٣٘ػػح  ةن دأزٲ٤ٲػػ ةن ٦ٕض٧ػػ (John Jamiesen - صػػٮف صة٦ٲٲكػػ٨) ٩نػػؿظٲ٪٧ػػة 

، (Etymological Dictionary of the Scottish Language) اٷقػػ١ذ٤٪ؽٱح

ة ٚأّ٭ؿ ا٧٤١٣ةت ٰٚ اقذ٧ٕةٹت ٦ذذة٣ٲح، ٦ٓ أ٦س٤ح ٦ٞذجكح ٦ؿد جح دؿدٲجةن دةرٱؼٲًّػ

٨٦ ٠ذٌةب ٝؽا٦ٯ ك٦عؽزٲ٨
(98)

. 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ؾم  ٚٲٕؿ ؼ أ٫٩ (Historical Dictionary) ا٣ذةرٱؼٰأ٦ة ا٧٣ٕض٥ 

ٱٞٮـ ٤ٔٯ ص٧ٓ ا٧٣ٛؿدات ا٣ذٰ اقػذ٤٧ٕخ ٚػٰ ٣٘ػح ٦ٕٲ ٪ػح، كدكػضٲ٢ دػةرٱغ 

ر وػٲ٘٭ة كدٹٹد٭ػة  ظٲةة ٢٠ ٦٪٭ة ٦٪ؾ أٝؽـ ٩ه كردت ث٫، ػةن دُػٮُّ ا٣ذػٰ ٦ذذجٕ 

دٕةٝجخ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٧٣ٛؿدات ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم، ٦ؿد جػح دةرٱؼٲًّػة ثعكػت 

٦ٕضػ٥ أك٠كػٛٮرد ا٣ذػةرٱؼٰ أكؿ ٦ٕض٥ ّ٭ؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪٭ش ٬ٮ كا٣ٕىٮر. 

٦بح كز٧ةفو كٔنؿٱ٨ ا٣عؽٱر ٤٣٘ح اٷ٤١٩ٲـٱح، ق٪ح أ٣ٙ كدكٓ
(99)

. 

 ٌَ ض٘د أـتل٘ث اىظٓٔر: -ب

رة ٔػ٨ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼٰ؛  إف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٬ٮ ظة٣ح ٦ذٞؽ ٦ح ك٦ذُػٮ 

ٲػح ا٣ذػٰ ا٣ذ٘ٲؿات ا٣ج٪ٲٮٱػح كا٣ؽٹ٣ز٨٦ دذجُّٓ ٱٞٙ ٔ٪ؽ ٵف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٹ 

٦ٮًٮ٫ٔ دراقح ٩نأة ا٧٤١٣ةت ٨٦ ظٲػر »؛ ٵف ٧٤ح ٔجؿ ا٣ٕىٮرظؽزخ ١٤٣

ٞ ح  ا٣ـ٨٦، ك٨٦ ظٲر ا٣ٕٺٝح ثػٲ٨ ا٣ىػٲ٘ح اٵوػ٤ٲح كا٣ىػٲ٘ح ا٣ٛؿٔٲػح ا٧٣نػذ

                                                 

ٱ٪ْؿ كّٲٛح ا٣ذأزٲ٢ ٰٚ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح، د. أظ٧ؽ ٔػـكز، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  (98)

 .968-967، ص 2599 ،4، ج86ثٲح ثؽ٦نٜ، ٦شا٣ٕؿ

د. ٦ع٧ػؽ ظكػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ، دار ٱ٪ْؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: كزةاٜ ك٧٩ػةذج،  (99)

 .94-93ص ـ، 2558ا٣كٺـ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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 :، أمةّ٭ػٮر وػٲ٘ح صؽٱػؽة؛ أـ دٹ٣ٲًّػ :، أمة٦٪٭ة؛ قٮا  أ٠ػةف ا٣ذٛػؿُّع وػؿٚٲًّ 

«ّ٭ٮر ٦ٕ٪ٯ صؽٱؽ
(25)

 . ٚ٭ػٮ ثػؾ٣ٟ ثعةصػح إ٣ػٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ ٱٞػؽ ٦٭ة

ٱٞؽ ٦ػػ٫ ا٧٣ٕضػػ٥ ٦ػػة ٦ػػ٨ ثٕػػي ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ذػػةرٱؼٰ؛ ا٣ػػؾم ٹ ٱكػػذٛٲؽ ٠سٲػػؿان 

 ا٣ذأزٲ٤ٰ، ٠ٕٺٝةت ا٧٣ٞةر٩ح كاٹمذٞةؽ.

 ٌَ ض٘د اىطشً واإلضاٌث: -ت

ٱضػت أف »إذ إف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ أًؼ٥ كأم٢٧ ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ؛ 

«ًك٣ىخ ٚػٰ ا٤٣٘ػحكٱعٮم ا٧٣ٕض٥ ا٣ذػةرٱؼٰ ٠ػ٢  ٧٤٠ػح ديػؽي 
(29)

ٱكػذ٪ؽ ٚػٰ ك؛ 

ةرٱغ ا٧٤١٣ةت إ٣ٯ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ػٯ ٔىػٮر ٦ؼذ٤ٛػح، ٧٦ػة ددعؽٱؽق 

ٺ ٱنػ٢٧ ٚػأ٦ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ذػأزٲ٤ٰ  .٨٦ ا٧٣ض٤ؽات ا٣ٌؼ٧ح ٱكذ٤ــ ٔؽدان ٠جٲؿان 

٧٤٠ةت ا٤٣٘ح ٤٠ ٭ة؛ إذ إف ثٕي ا٧٤١٣ةت ٱيؤز ػ٢ ثكػُؿ أك قػُؿٱ٨، كثٌٕػ٭ة 

ػح ٤ٔػٯ ظٲةدػ٣٫ٕؽـ ك ٫ٱ٭٢٧ دأزٲ٤ ٚػٰ  اصػٓ اقػذ٧ٕة٫٣، أك ٣ذؿصٮد أد٣ ػح ٦ٮزٞ 

 ا٤٣٘ح؛ ٧٠ة أ٫٩ ٹ ٱ٭ذ٥ ثؾ٠ؿ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ كردت ٚٲ٭ة ا٧٤١٣ةت.

 ٌَ ض٘د اىٍِٓز: -ث

٦ُّ٪ػٰ ثػٲ٨ ا٣جٕػؽ ا٣ذػةرٱؼٰ )ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٱض٧ػٓ إف   (diachronicا٣ذـ 

ر ا٤٣٘ح ا٣ٮاظؽة ٔجؿ ا٣ٕىٮر، ٨٦ ػٺؿ دراقػح د٘ٲػؿ ا ٧٤١٣ػح ا٣ؾم ٱذذجٓ  دُٮُّ

ا٣ػؾم  (synchronic٪ٲح كأػؿل؛ كثػٲ٨ ا٣جٕػؽ ا٣ذـا٦٪ػٰ )ثٲ٨ ٦ؿظ٤ح ز٦ ةدةرٱؼٲًّ 

ٱٞٮـ ٤ٔٯ دراقح ا٤٣٘ح ٰٚ ٦ؿظ٤ح أك ٔىؿو ٦ٕٲ ٨، ٵ٫٩ ٱٺظػٜ ا٩ذٞػةؿ ا٧٤١٣ػح 

دـا٦٪ٲةن إ٣ٯ ا٤٣٘ةت اٵػػؿل؛ ٠ة٩ذٞػةؿ ا٧٤١٣ػح ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ ا٣ٛةرقػٲح أك 

 ا٣ذؿ٠ٲح أك ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح، كثة١ٕ٣ف.

                                                 

٦ض٤ػح ثٕي اٷم١ةٹت ا٧٣٪٭ضٲح ا٣ؼةوح ثة٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٣ذةرٱؼٰ، ا٣ُٲت ا٣ج١ٮش،  (25)

 .399ص ـ، 9995، 6-٩5ف، عا٧٣ٕض٧ٲح دٮ

ا٧٣ٕض٥ ا٤٣٘ٮم ا٣ذةرٱؼٰ، أكٗكخ ٚٲنؿ، ٩نؿق ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة، ا٣٭ٲبػح  (29)

 .7ـ، ص 9967ا٣ٕة٦ح ٣نؤكف ا٧٣ُةثٓ اٵ٦ٲؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة 
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ا٣نؿح ا٧٣ٕض٧ٰ ٧٤١٤٣ةت ٨٦ كص٭ح ا٣٪ْػؿ أ٦ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٚٲ١ٮف 

ٰٚ ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ذةرٱؼٲػح ا٧٣ذٕةٝجػح، ثػأف دٞػٮؿ: إف ٬ػؾق  :ا٣ؿأقٲح ٍٚٞ؛ أما٣ذـ٦٪ٲح 

ا٧٤١٣ح ٠ة٩خ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٛٺ٩ٰ ٠ؾا، كأوجعخ ٚٲ٧ة ثٕؽ ٠ؾا، ز٥ ن٣خ إ٣ٯ ٠ؾا
(22)

. 

ػأرصانػاضطظؼجػاضتأثغضؽػسؽػاضططاجمػاضتأثغضّغظ:
 ٣٨ذأزٲ٤ٰ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذأزٲ٤ٲػح اٵص٪جٲػح ٚإ٩٪ػة ٣ػإذا ظةك٣٪ة ا٣ذ٧ةس ا٧٣٪٭ش ا

ؽ، كاًط ا٧٣ٕة٥٣، ٦ذٌجٓ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥؛ ظذٯ د٤ػٟ ا٣ذػٰ  ٩ٕسؿ ٤ٔٯ ٦٪٭ش ٦ٮظ 

اٷ٤١٩ٲـٱػح  ا٣ذأزٲ٤ٲػح ٚػٰ ٪ة ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ٱد٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٣٘ػح كاظػؽة؛ ٚػإذا اقػذٞؿ

 .٩ٺظِ اػذٺؼ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ ٰٚ ٦٪٭ضٲذ٭ة ثذأزٲ٢ ا٧٤١٣ةت٦سٺن كا٣ٛؿ٩كٲح 

٩Websterضؽ أف ٝة٦ٮس ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱح كإذا ٦ٌٲ٪ة ٦ٓ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ 
(23)

 

كٝػػػة٦ٮس  ؛ثذعؽٱػػػؽ أوػػػ٢ ا٧٤١٣ػػػح، زػػػ٥ ٱجػػػٲ ٨ دٹ٣ذ٭ػػػة كامػػػذٞةٝةد٭ةٱجػػػؽأ 

CHAMBERS
(24)

ٱجؽأ ثٕؽ ثٲةف ا٣ىػٲ٘ح ا٣ىػٮدٲح ا٧٣ُٕٞٲػح ٧٤١٤٣ػح ثة٣ؽٹ٣ػح  

ا٣ذػٰ كوػ٤خ  ا٣ٮقٲُحا٣عؿٚٲح ٣٭ة، د٤ٲ٭ة ا٣ؽٹ٣ح اٹوُٺظٲح، ز٥ ٱجٲ ٨ ا٤٣٘ح 

ٰٚ ٣٘ح أك  ىٲٖ اقذ٧ٕة٣٭ةثا٧٤١٣ح ٨ٔ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ اٷ٤١٩ٲـٱح، ٦ٞةر٩ةن وٲ٘ذ٭ة 

٣٘ةت أػؿل؛ كأػٲؿان ٱػؾ٠ؿ أوػ٢ ا٧٤١٣ػح كا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ ا٩عػؽرت ٦٪٭ػة، ٦ػٓ 

 An Etymological Dictionaryof Modernدٹ٣ذ٭ػػة اٵوػػ٤ٲح. كٝػػة٦ٮس 

English
(25)

ة إ٣ػٯ اٷ٤١٩ٲـٱػح، كا٤٣٘ػح ٱجؽأ ثؾ٠ؿ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ا٩ذ٤ٞخ ا٧٤١٣ح ٦٪٭ 

                                                 

 .235ٱ٪ْؿ ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح، د. د٧ةـ ظكةف، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، ص  (22)

(23) Webster's Etymological Dictionary, A. Macpherson, C. E., F. E. I. S, 

New York,     . 

(24) CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the English Language, 

James Donald, W. & R. Chambers, London and Edinburgh,     . 

(25) An Etymological Dictionary of Modern English, Weekley Ernest, 

Publisher London Murray, Albemarle Street, W,     . 
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كا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ ا٩عػؽرت ٦٪٭ػة؛ كأػٲػؿان  ٭ةا٣سة٩ٲح أك ا٣سة٣سح ا٣ٮقػٲُح؛ زػ٥ ٱػٮرد أوػ٤

ٱعةكؿ دعؽٱؽ ز٨٦ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱح ٨٦ ػٺؿ إٱؿاد٬ة ٰٚ مٮا٬ؽ أدثٲػح أك 

٩ORIGINSىٮص ٩سؿٱح ٦ن٭ٮرة. أ٦ة ٝة٦ٮس 
(26)

ٚٲجػؽأ ثػؾ٠ؿ ا٣ىػٲٖ ا٣ذىػؿٱٛٲح  

ا٣ضؾر ا٣ؾم ث٪ٲخ ٤ٔٲ٫ َةاٛح ٨٦ ا٧٤١٣ةت؛ كٱٕؿض وٲٖ ٬ػؾق  ٧٤١٤٣ح، ز٥ ٱعؽد

ا٧٤١٣ةت كامذٞةٝةد٭ة ا٧٣ٮ٣ ؽة ٦٪٫، كاقذ٧ٕةٹد٭ة ا٧٣ذنةث٭ح ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت، 

 دكف دعؽٱؽ دةرٱغ ٣٭ة.٨٦ ٦ٓ اٷمةرة إ٣ٯ دٹٹد٭ة، ك٨١٣ 

٩ٺظِ ٦س٢ ٬ؾا اٹػذٺؼ ا٣ٛؿ٩كٲح دةثٕ٪ة اقذٞؿا  ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذأزٲ٤ٲح ك٣ٮ 

 Dictionnaire D' étymologie؛ إذ ٱجػؽأ ٝػة٦ٮس ٧٪٭ضٰ ثٲ٨ ا٧٣ٕض٥ كاٳػؿا٣

Française
(27)

، ٦ػٓ ا٣ضػؾر ا٧٤١٣ح كا٤٣٘ح ا٣ذػٰ ا٩عػؽرت ٦٪٭ػة ثذعؽٱؽ أو٢ 

ٞ خ ٦٪٫ كدٹ٣ذ٫ اٵو٤ٲح، زػ٥ ٱػٮرد ا٣ىػٲٖ ا٣ذػٰ دٮ٣ ػؽت ٦ػ٨ ٬ػؾا  ا٣ؾم امذي

ة إ٣ػػٯ ا٣ضػػؾر كاقػػذ٧ٕةٹد٭ة ٚػػٰ ا٣ٛؿ٩كػػٲح كا٤٣٘ػػةت اٵػػػؿل، ٦ػػٓ اٷمػػةر

Petit Robert ٝػة٦ٮسأ٦ػة  .دٹٹد٭ة ا٣عؽٱسح؛ ك٨١٣ ٨٦ دكف ذ٠ؿ دػٮارٱغ
(28)

 

دٲح ا٣ٕة٧٣ٲػح؛ عكت اٵ٣ٛجةاٲػح ا٣ىػٮثٲسجخ ا٣ن٢١ ا١٣ذةثٰ كا٣٪ُٰٞ ٧٤١٤٣ح ٚ

ز٥ ٱؾ٠ؿ اٵو٢ ا٣ؾم ا٩عؽرت ٦٪ػ٫ ا٧٤١٣ػح كا٣ُؿٱػٜ ا٣ػؾم قػ١٤ذ٫ ٝجػ٢ أف 

 ،ٲػح ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣ٛؿ٩كػٲحدى٢ إ٣ٯ ا٣ٛؿ٩كٲح؛ ٠ةٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ا٣ٺدٲ٪

كذ٣ٟ ٦ٓ ذ٠ؿ ا٣ؽٹ٣ح اٵك٣ٯ ا٣ذٰ صة ت ث٭ة، كا٣ذُػٮرات ا٣ذػٰ ٣عٞػخ ث٭ػة 

                                                 

(26) ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern English, Eric 

Partridge, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New 

York, First Edition    . 

(27) Dictionnaire D' étymologie Française, Auguste Scheler, Paris, 

Librairie de Firmin Didot, Freeres, Fils, Rue Jacob   ,     . 

(28) Petit Robert: dictionnaire de la langue française, le robert, paris, 

    . 
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كٝؽ ٱنٲؿ إ٣ٯ ا٣ٕٺٝةت ا٣ذٰ  ؛ثة٣ذٮارٱغ ٔجؿ ا٣ـ٨٦، ك٢ٌ٠ ذ٣ٟ ٱؾ٠ؿ ٦ىعٮثةن 

دؿثُ٭ة ث٘ٲؿ٬ة ٨٦ ا٧٤١٣ةت
(29)

. 

ػاضتأثغلػاضضعوي:ػظؼجط
 :٨ ٦ذٮازٱىٲ٨ ٧٬ةدك٤ٟ ٦٪٭ضٲ٧ةت ٰٚ ا٧٣ٕض٥ دأزٲ٢ ا٤١٣ ٤٧ٔٲ ح  فإ

ثذعؽٱؽ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ا٩عػؽرت  :دأزٲ٢ ا٧٤١٣ح ٨٦ ٩ةظٲح ا٣ٮ٨َ ا٤٣٘ٮم؛ أم

٦٪٭ة، أك اٵقؿة ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ػة؛ ك٬ػؾا ٦ػؿدجٍ ثةٵ٣ٛػةظ ا٧٣ٞذؿًػح 

ا٣ٛةرقػٲح كا٣ٺدٲ٪ٲػح ة٧٤١٣ةت ٠ ؛ا٣ذٰ دػ٤خ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل

 كا٣ذؿ٠ٲح كٗٲؿ٬ة.

ثؾ٠ؿ ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم  :ةظٲح ا٣ضؾر ا٤٣٘ٮم؛ أمدأزٲ٢ ا٧٤١٣ح ٨٦ ٩

ي٪ٲخ ٤ٔٲ٫ ا٧٤١٣ح ث
(35)

ٞ ح، أك ا٣ذػٰ  ؛ك٬ؾا ٱذعٜٞ ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ٮ٣ ؽة كا٧٣نػذ

ا٣ٕؿكثٲػح ٠ذأزٲ٢ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح، كا٧٤١٣ػةت  ؛د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ أقؿة ٣٘ٮٱح كاظؽة

٦ػ٨ ٠ة٣ٕجؿٱح كا٣كؿٱة٩ٲح كاٳرا٦ٲح كٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٧٤١٣ػةت ا٧٣٪عػؽرة  (ا٣كة٦ٲح)

 أقؿة ٣٘ٮٱح كاظؽة.

ػاضتأثغضؽػِّضغاظػاضضعظػاضطربغظ:اضططجمػأرصانػطػترحظػضطظؼجػ
ٱٕذ٧ػؽق كاقذ٪ةدان إ٣ٯ ٦ة قجٜ، ثٮقٕ٪ة أف ٩ٞذؿح ا٧٣٪٭ش ا٣ػؾم ٱ١٧ػ٨ أف 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٔة٦ػح، قػٮا  أ٠ة٩ػخ أزٲ٤ػحن أـ دػٲ٤ػح، 

 كا٣ؾم ٱٞٮـ ٤ٔٯ أرثٕح أر٠ةف؛ ٬ٰ:

ٕ٪ػٯ ٬ػؾا ا٣ضة٩ػت ثذعؽٱػؽ ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم ا٣سٺزػٰ أك : ٱي أنو اىهيٍدث

ا٣س٪ةاٰ ا٣ؾم دٮ٣ ؽت ٦٪٫ ا٧٤١٣ح إف ٠ة٩خ ٔؿثٲح، كدعؽٱؽ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ا٩عؽرت 

                                                 

، 48ظػٺـ ا٣ضٲٺ٣ػٰ، ٦ض٤ػح ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػٰ، عٵزٲ٢ كا٣ؽػٲ٢ ٰٚ ٦ٕةص٧٪ػة ا٣ٕؿثٲػح، ا (29)

 .85ص ـ، 9999

 .963، ص ٢ ٰٚ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲحٱ٪ْؿ كّٲٛح ا٣ذأزٲ (35)
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 ،أك دػٲ٤ح؛ ٦ػٓ اٷمػةرة إ٣ػٯ ٠ٲٛٲ ػح وػٲةٗذ٭ة (قة٦ٲحٔؿكثٲٌح )٦٪٭ة إف ٠ة٩خ 

 إف ٠ة٩خ ٦٪عٮدح ٰٚ ٣٘ذ٭ة اٵو٤ٲح ٨٦ ٧٤٠ذٲ٨ أك أ٠سؿ.قٲ٧ٌة  كٹ

ر ا٣ىػػٲ٘ح ا٣ىػػٮدٲح هدد٘غث اىتِ٘ٔٗددث ىيهيٍددثاى : ٱذذج ػػٓ ٬ػػؾا ا٣ضة٩ػػت دُػػٮُّ

أز٪ة  ا٩ذٞة٣٭ة ثٲ٨ ا٣ٕىٮر، إف ٠ة٩خ ٔؿثٲح، اقػذ٪ةدان إ٣ػٯ ٰٚ كا٣ىؿٚٲح ٧٤١٤٣ح 

ح ا٣نٮا٬ؽ كا٣٪ىٮص ا٧٣ٮزٞ 
(39)

كا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ػح كا٣عؽٱسػح؛ ٧٠ػة  ،

ٰ ا٤٣٘ةت اٵػؿل ٦ػة إ٣ٯ اقذ٧ٕةٹد٭ة ا٧٣ذنةث٭ح ٚ -إف ٠ة٩خ دػٲ٤ح  -ٱنٲؿ 

. كٱجػٲ ٨ ا٤٣٘ػح ا٣ٮقػٲُح ا٣ذػٰ دػ٤ػخ ٔػ٨ ، كا٣ٛػؿكؽ ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػةأ٨١٦ ذ٣ٟ

َؿٱٞ٭ة ٬ؾق ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح؛ كذ٣ٟ اقذ٪ةدان إ٣ٯ ٦نةث٭ح أك ٦ٞةرثح وػٲ٘ذ٭ة 

، كإ٣ػٯ ا٣ىػٺت ا٣ذةرٱؼٲػح ثػٲ٨ ٰٚ ٬ؾق ا٤٣٘ح ٤٣ىٲ٘ح ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ا٣ٕؿثٲح

ر وػٲ٘ذ٭ة ا٣ىػٮدٲح كا٣ىػؿٚٲح ٚػٱؽ. كا٣ٕؿثٲح ك٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣ٮقٲُح ٰ رس دُٮُّ

٣٪كش ا٣ىٮدٲح ا٣ٕؿثٲح، ك٨٦ ػػٺؿ ا٣ىػٲٖ اا٣ٕؿثٲح؛ ٨٦ ظٲر ٦ؽل ٦ٮاٚٞذ٭ة 

؛ ٠ىػٲٖ اٵٕٚػةؿ، كاٵقػ٧ة ، ٲػحا٣ٕؿثٚػٰ  ٭ةاقػذ٧ٕة٣ٔ٪ػؽ ا٣ذٰ دٮ٣ ؽت ٦٪٭ة 

ا٧٣ىػػةدر ا٣ىػػ٪ةٔٲح، كا٧٣نػػذٞةت ٠أقػػ٧ة  ا٣ٛةٔػػ٢ كا٧٣ٕٛػػٮؿ ك ،كا٣ض٧ػػٮع

إ٣ٯ كركد ٬ؾق ا٣ىٲٖ ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣عؽٱسػح، كا٣٪كجح؛ كذ٣ٟ اقذ٪ةدان 

 ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲ ح.كٰٚ ا٤٣٘ح ؽراقةت ا٣أك  ،ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱحك٦ٕةص٥ 

ر ا٣ػؽٹ٣ٰ ا٣ػؾم َػؿأ ٤ٔػػٯ : دلىدث اىهيٍدث ٱؿوػؽ ٬ػؾا ا٣ضة٩ػػت ا٣ذُػٮُّ

ا٧٤١٣ح، ٦٪ؾ دٹ٣ح صػؾر٬ة ا٤٣٘ػٮم إف ٠ة٩ػخ ٔؿثٲػح، كاقػذ٧ٕة٣٭ة ٚػٰ ٣٘ذ٭ػة 

ر اٵوػػ٤ٲح إف ٠ة٩ػػخ دػ ٲ٤ػػح، ظذػػٯ دػٮ٣٭ػػة ا٣ٕؿثٲػػح؛ كٱػػؽرس أٱٌػػةن دُػػٮُّ

ر ك٩ٮٔػ٫، كأزػؿ ا٧٣ضػةز كا١٣٪ةٱػح  اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح، كمػ٢١ ٬ػؾا ا٣ذُػٮُّ

كا٣ؿ٦ـ ٰٚ د٘ٲُّػؿ ا٣ؽٹ٣ػح؛ ٦ػٓ اٷمػةرة إ٣ػٯ دٹ٣ذ٭ػة اٹوػُٺظٲح ا٣عؽٱسػح؛ 

 كذ٣ٟ اقذ٪ةدان إ٣ٯ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ك٦ٕةص٥ ا٧٣ى٤ُعةت.

                                                 

٤ح ٦٪ٕةن ٣ٸَة٣ح.(39)  ٨٦ دكف ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣نٮا٬ؽ ٦ٛى 
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ٕىػؿ ا٣ػؾم اقػذ٤٧ٕخ ٚٲػ٫ ٬ػؾق ٩ت دعؽٱؽ ا٣: ٱعةكؿ ٬ؾا ا٣ضةاىخارٗظ

ة  ا٧٤١٣ح إف ٠ة٩خ ٔؿثٲح، كا٣ٕىػؿ ا٣ػؾم دػ٤ػخ ٚٲػ٫ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح إف أكؿ ٦ؿ 

٠ة٩ػػخ دػٲ٤ػػح؛ كذ٣ػػٟ اقػػذ٪ةدان إ٣ػػٯ اقػػذ٧ٕةٹد٭ة ٚػػٰ ا٣نػػٮا٬ؽ كا٣٪ىػػٮص 

ح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٔىٮر ٝؽٱ٧ح أك ظؽٱسح، ك٨٦ ػٺؿ روؽ اقػذ٧ٕة٣٭ة  ا٧٣ٮزٞ 

 ؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح. ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞ

ػ:وسقػاضطظؼجغظػاضطػترحظػضضططجمػاضتأثغضؽػظطاذجػطنػاضصضطاتػاضطؤثَّضظ
 ةَاِعَؽة

ػؿى  ر وػٮدٲةن ٔػ٨ ٦ىؼى اٵو٢: صؾر ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٦ذُػٮ 
(32)

  ٌٜ ػ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ن 

ؿت ا٣ٌكٛٲ٪حي ا٧٣ة ى ٦ى كا٣ٛذط. ك٦٪٫  ذٍ  :ؿان ؼٍ ٦ىؼى  ٞ  .٫مى

ت ا٧٣ػٲ٥ ٚػٰ ٧٤٠ػح ا٣ىٲ٘ح: إف وٮت ا٣جة  ٰٚ ٧٤٠ح ثةػؿة ٦جؽؿ ٦ػ٨ وػٮ

٦ةػؿة؛ كذ٣ٟ ثٕؽ اقذ٧ٕةؿ ٝٮة ا٣جؼةر ٰٚ دكٲٲؿ ا٣ك٨ٛ؛ ظؽث ٬ؾا اٷثؽاؿ ثػٲ٨ 

ا٣جةػؿة كا٧٣ةػؿة ٣ذٞةرب ٦ؼؿصٰ ا٣جة  كا٧٣ٲ٥ ٰٚ ذ٣ػٜ ا٤٣كػةف. كا٣جػةػؿة ٬ػٰ 

وٲ٘ح اق٥ ٚةٔػ٢ اقػذ٤٧ٕخ ث٧ٕ٪ػٯ اقػ٥ ن٣ػح؛ أم: اٳ٣ػح ا٣ذػٰ د٧ٕػ٢ أك دكػٲؿ 

ىةًػؿى  ٧ٕخ ص٧ٓ ٦ؤ٩ر ث اًػؿ.كات، كص٧ٓ د١ثة٣جؼةر؛ كٝؽ صي ىٮى  ٲؿ ٤ٔٯ ث

ر دٹ٣ٰ د٧س ٢ ثذٮقٲٓ ا٣ؽٹ٣ػح؛ ٚجٕػؽ أف  ا٣ؽٹ٣ح: ظؽث ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح دُٮُّ

٤ىػٜ  ٕخ دٹ٣ذ٭ة ٣ذُي ة ا٣جؼةر دٮق  ٠ة٩خ دؽؿُّ ٤ٔٯ ا٣كٛٲ٪ح ا١٣جٲؿة ا٣ذٰ دكٲؿ ثٞٮ 

٤ٔٯ ا٣كٛٲ٪ح ا١٣جٲؿة ٔة٦ ح، ٦٭٧ة ٠ة٩خ ا٣ٞٮة ا٣ذٰ دكػٲ ؿ٬ة؛ إذ ثٞٲػخ ا٣ذكػ٧ٲح 

ةن ٦عؿ ٠ح.٦ٓ   أف ا٣ك٨ٛ ٥٣ دٕؽ دكذ٢٧ٕ ا٣جؼةر ٝٮ 

ا٣ذةرٱغ: ٨٦ ا٧٣ٺظِ أف اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح ا٣جؼةر ظؽٱر ٰٚ ا٣ٕؿثٲح؛ إذ ٱٕػٮد 

                                                 

ٚأ٦ٌة »: ٧9/255ة ظؽث ٰٚ ث٪ةت ثؼؿ ا٣ؾم ذ٠ؿ٬ة اث٨ ٚةرس ٰٚ ا٧٣ٞةٱٲف، ٦ةدة ثؼؿ ٠ (32)

ىٍؼؿ ٤ٚٲف ٨٦ ا٣جةب،  :٢ى ا٣ٌىٲٙجٍ ٝٮ٣٭٥ ٤٣كعةات ا٣ذٰ دأدٰ ٝى  كذ٣ٟ أٌف ٬ؾق ا٣جػة  ث٪ةتي ث

٣ح ٨٦ ٦ٲ٥، كاٵو٢ ٦ىٍؼؿه   .«٦جؽى



 956 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

ة ٦عؿ ٠ػح ٤٣كػ٨ٛ؛ ٣٭ػؾا  ٢٧ ا٣جؼػةر ٝػٮ  إ٣ٯ أكاػؿ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٔنؿ، ظٲ٨ اقذٕي

   .ٚإ٩٭ة ٥٣ دؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح، ٠ة٤٣كةف كا٣ٞة٦ٮس كا٣ذةج ك٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ

 سٍارك

 ٦٪عٮدػحك٬ػؾق  ؛٧٤١commerciumح إ٣ػٯ ا٣ٺدٲ٪ٲػح ا٣اٵو٢: ٱٕٮد أو٢ 

 .ث٧ٕ٪ٯ ٦ذةصؿة merx، ك٨٦ ةن ث٧ٕ٪ٯ ٦ٕ -comٰٚ ا٣ٺدٲ٪ٲح ٨٦ ا٣جةداح 

إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت اٵكرثٲػح  commerciumا٣ىٲ٘ح: ا٩ذ٤ٞػخ ا٧٤١٣ػح ا٣ٺدٲ٪ٲػح 

ٲح زػػ٥ ا٣ٛؿ٩كػػ ،commerqueا٣ٛؿ٩كػػٲح ا٣ٮقػػُٯ ثىػػٲٖ ٦ذٞةرثػػح؛ ١ٚة٩ػػخ ٚػػٰ 

٧٠ة ا٩ذ٤ٞخ إ٣ٯ ا٣ذؿ٠ٲػح ثىػٲ٘ح اثذٕػؽت ٤ٝػٲٺن ٔػ٨  ؛commerceكاٷ٤١٩ٲـٱح 

ا٣ػؾم  c ثػؽؿ وػٮت g ٨٦ ػٺؿ اقذ٧ٕةؿ وػٮت، gümrükاٵو٢ ا٣ٺدٲ٪ٰ 

... ك٦ػػ٨ ا٣ذؿ٠ٲػح دػ٤ػخ ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػح إ٣ػػٯ ٠mةٚػةن كدؼٛٲػػٙ وػٮت  ٱي٤ٛػِ

ٞخ ٚٲ٭ة ٠ي٧ؿيؾ ثة١٣ةؼ، كص٧ؿؾ ثػة٣ضٲ٥ ا٧٣ىػؿٱح، زػ٥ ثػة٣ض ٲ٥ ا٣ٕؿثٲح، ك٩ُي

ٜ  ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ظٞػ٢ ٦ػ٨ اٵ٣ٛػةظ ٤ٔػٯ اٵكزاف ا٣ٕؿثٲػح؛  ا٣ٕؿثٲح؛ كامذ

ٚىٲ٘ح ا٣ض٧ٓ ص٧ػةرؾ، كا٣ٕٛػ٢ ص٧ػؿىؾى ٱض٧ػؿؾ، ص٧ؿ٠ػحن، ٚ٭ػٮ ٦يض٧ػًؿؾ، 

٧ؿ٠ٲ ح. ، كدٕؿٚح صي ٌٰ ٠ً ٧ٍؿي ٠ىح، كادعةد صي ٧ٍؿى  كا٧٣ٕٛٮؿ ٦يض٧ؿىؾ، كا٣جٌةٔح ٦يضى

ة٩ذٞػػةؿ ا٣ؽٹ٣ػػح ا٣ؽٹ٣ػػح: ظػػؽث ٧٤١٣ػػح ا٣ض٧ػػةرؾ دُػػٌٮره دٹ٣ػػٰ د٧س ػػ٢ ث

كدؼىٲى٭ة، كذ٣ٟ ٨ٔ َؿٱٜ ا٧٣ضةز كإَٺؽ ا١٣ػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ضػـ ؛ ٚجٕػؽ أف 

زػ٥ٌ د٣ ػخ ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػح ٔة٦ٌػح ٠ة٩خ ٬ؾق ا٧٤١٣ح دؽؿُّ ٰٚ ا٣ٺدٲ٪ٲح ٤ٔٯ ا٣ذضةرة 

٢ٞ٩ ا٣جٌةآ ثٲ٨ ا٣ؽكؿ، ز٥ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣ؿقٮـ كا٣ٌؿاات ا٣ذٰ دٛؿض ٤ٔٯ 

٣جٌػةآ، ك٤ٔػٯ ا٣ؿقػٮـ كٚعػه اد٣ خ ٤ٔٯ ا١٧٣ةف ا٣ؾم ٱذ٥ ٚٲ٫ دٚٓ ٬ػؾق 

ح ا٣٭ٲبح   ذ٣ٟ.ثةٷمؿاؼ ٤ٔٯ ا٤١٧٣ٛ 

ا٣كػٲُؿة ز٦ػ٨ ا٣ذةرٱغ: دػ٤خ ٧٤٠ح ا٣ض٧ؿؾ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲح ٰٚ 

، ك٬ػٰ ٣ػ٥ أٱٌػةن  ا٣ٕؿثٲػح كا٣عؽكد٤ٔٯ ا٣ذضةرة كا٣ذؿ٠ٲح ٤ٔٯ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح، 
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ذة٩ٰ ٚػٰ دؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٞؽٱ٧ح ٠ة٣ذةج كا٣ٞػة٦ٮس، كأكرد٬ػة ا٣جكػ

٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ؛ كٝؽ ظ٤ خ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٰ ٦عػ٢ ا٧٤١٣ػح 

 ٝج٢ ذ٣ٟ.٩ٛك٫ ة٧٣ٕ٪ٯ ث١ف ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦كذ٤٧ٕح ا٣ٕؿثٲح ٦ى 

 ُٗت٘و

 ،ث٧ٕ٪ٯ ٝػؿف ا١٣ػجل יֹוֵבלا٣ٲٮثٲ٢ إ٣ٯ ا٣ٕجؿٱح  ٧٤٠حاٵو٢: ٱٕٮد أو٢ 

 .٨٦ỉώβηλος  ,ỉωβηλαîοςا٣ٲٮ٩ة٩ٲح أػؾت ك٦٪٭ة 

زػ٥ ، ióbēlos إ٣ػٯ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ثىػٲ٘ح yōbēl ا٧٤١٣ح ا٣ٕجؿٱحا٣ىٲ٘ح: ا٩ذ٤ٞخ 

، ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣ٺدٲ٪ٲػح aiosثإًػةٚح ا٣ٺظٞػح  ،iōbēlaiosوةٗخ ٦٪٭ػة ا٣ىػٛح 

jubilaeus، ٲٙ ظؿؼ ا٩ذ٤ٞػخ ك؛ jubilationثكجت دأزٲؿ ا٧٤١٣ح ا٣ٺدٲ٪ٲػح  j ٚأًي

٧٣ة٩ٲػح ، كاٵjubilee، كاٷ٤١٩ٲـٱػح ٬jubiléؾق ا٧٤١٣ح إ٣ػٯ ا٣ٛؿ٩كػٲح ا٣ٮقػُٯ 

jubileum كاٷٱُة٣ٲح ،giubila كاٷقجة٩ٲح ،jubilee.  كٝؽ دػ٤خ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦

ٜ ا٣ٕؿثٰ ٱٮثٲ٢. yōbēl ا٣ىٲ٘ح ا٣ٕجؿٱح  ٧٣نةث٭ذ٭ة ا٣٪ُُّ

ا٣ؽٹ٣ح: ظؽث ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح دٌُٮره دٹ٣ٰ د٧س ٢ ثذٮقٲٓ ا٣ؽٹ٣ح كا٩ذٞة٣٭ػة، 

دػؽؿُّ  ٠ة٩ػخٞػؽ ٚكذ٣ٟ ٨ٔ َؿٱٜ ا٧٣ضةز ٨٦ ثةب إَٺؽ ا٣ضـ  ٤ٔٯ ا٢١٣؛ 

ٱكػذ٤٧ٕٮ٫٩ ثٮٝػةن  ا٣ٲ٭ٮد ا١٣جل ك٤ٔٯ ٝؿف ا١٣جل ا٣ؾم ٠ةف ٰٚ ا٣ٕجؿٱح ٤ٔٯ

ٱـ٦ ػػؿكف ثػػ٫ ٤ٕ٦٪ػػٲ٨ ثؽاٱػػح قػػ٪ح اظذٛة٣ٲػػح ٔ٪ػػؽ٥٬ دػػأدٰ ٠ػػ٢  ػ٧كػػٲ٨ قػػ٪ح، 

د٣ ػػخ ٤ٔػػٯ ا٣ٕٲػػؽ ا٣ػػؽٱ٪ٰ كٚةقػػذ٤٧ٕخ ا٧٤١٣ػػح ٦ضػػةزان ث٧ٕ٪ػػٯ ر٩ ػػح ا٣جػػٮؽ، 

؛ زػ٥ ةتا٣ٕجٲؽ كإَٺؽ ا٣عؿٱ ٫ ثذعؿٱؿٚٲا٣ٲ٭ٮدم ٩ٛك٫، ا٣ؾم ٠ة٩ٮا ٱعذ٤ٛٮف 

ا٩ذ٤ٞخ ٬ؾق ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح كا٣ٺدٲ٪ٲح ٚػؽ٣ خ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ وػٲعح ا٣ٛػؿح، 

كد٣ خ ثٕؽ ذ٣ػٟ ٚػٰ اٷ٤١٩ٲـٱػح ٤ٔػٯ اٹظذٛػةؿ ا٣ػؾم ٱٞػةـ ثػؾ٠ؿل دذػٮٱش 

ا٤٧٣ٟ، ز٥ ادكٓ ٦ؽ٣ٮؿ ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح كٗٲؿ٬ة ٨٦ ٣٘ةت ا٣ٕػة٥٣ 

ة ٦ٕٲ ٪ح ٤ٔػٯ ظةدزػح أك ٦٪ةقػجح ٦ػة، كٝٲ ػؽك٬ة  ٚؽ٣ خ ٤ٔٯ اٹظذٛةؿ ث٧ؿكر ٦ؽ 
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كٔنؿٱ٨ ق٪ح، أك ذ٬جٲح إذا ٠ة٩ػخ ا٧٣ػؽة  ةن ث١ٮ٩٭ة ٌٚٲح إذا ٠ة٩خ ا٧٣ؽة ػ٧ك

 كقجٕٲ٨ ق٪ح.... ةن ػ٧كٲ٨ ق٪ح، ك٦ةقٲح إذا ٠ة٩خ ا٧٣ؽة ػ٧ك

، أ٦ة ا٣ٕٲؽ ا٣ٲ٭ٮدم ٝؽٱ٧ح :ا٣ذةرٱغ: إف ٧٤٠ح ا٣ٲٮثٲ٢ ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣ٕجؿم؛ أم

ة ٤ٔػٯ ٦٪ةقػجح ٚعػؽٱر ٦ػأػٮذ ٔػ٨ اقذ٧ٕة٣٭ة ث٧ٕ٪ ٯ اٹظذٛػةؿ ث٧ػؿكر ٦ػؽ 

 اٷ٤١٩ٲـٱح؛ كا٧٤١٣ح دػ٤ػخ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر ثة٣ىػٲ٘ح ا٣ٕجؿٱػح

ا٣عؽٱسػػح، كٝػػؽ أ٤٧٬٭ػػة ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ  اٷ٤١٩ٲـٱػػح، كثػػؽٹ٣ذ٭ة ا٣ٞؽٱ٧ػػح

يدثةا٭ػة ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ك ا٣جكذة٩ٰ ٰٚ ٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ؛ ٦ٓ أف ٠جةر ٠ذٌةب ا٣ٕؿثٲح كأ

 اقذ٤٧ٕٮا ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ أمٕةر٥٬.نٮٰٝ ٝؽ ا٣عؽٱر ٠

ػاالدتظتاجاتػواضتوصغات:
إف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ أوجط ًؿكرة ٧٣ٮا٠جح ا٤ٕ٣ػٮـ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣عؽٱسػح؛ ذ٣ػٟ 

ُّٕت ا٣جعٮث ا٤٣كة٩ٲح، كدٮُّٚؿ اٷ١٦ة٩ٲػةت  أ٫٩ ٦ٓ دُٮُّر ا٣ؽراقةت ا٣ذةرٱؼٲح، كدن

ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذ٤٧ٕح ٚػٰ  ا٧٣ةدٱح كا٣ؼجؿات دـداد ا٣عةصح إ٣ٯ ٦ٕض٥ ٱٕة٣ش أزٮؿ

 ٌٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؛ قٮا  أ٠ة٩خ أزٲ٤حن أـ دػٲ٤ح. كٱٕؽُّ إ٩ضػةزق دعٞٲٞػةن ٤ُ٧٣ػتو ٧٤ٔػ

ٱكؽُّ ز٘ؿة ٠جٲػؿة ٚػٰ ا٧٣ٕض٧ٲػح ا٣ٕؿثٲػح؛ ك٬ٮ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب؛ ٔ٪ؽ ك٣٘ٮٌم ٠جٲؿ 

ذ٣ٟ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ أٝؽـ ٣٘ح ٦كذ٤٧ٕح ٣ٲف ٵ٣ٛةّ٭ػة ٦ٕضػ٥ دػأزٲ٤ٰ ظذػٯ 

 ف أ٧٬ٲذ٫ دٮازم أ٧٬ٲح ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ.اٳف؛ ٣ؾا ٚإ

إف ٦٪٭ضٲح إٔؽاد ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٚٲ٭ة ٠سٲؿه ٦ػ٨ ا٣ٲكػؿ كا٣كػ٭ٮ٣ح؛ ٵ٩٭ػة ٹ 

د٭ذ٥ُّ ثة٣ذعؽٱؽ ا٣ذةرٱؼٰ ٣ـ٨٦ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٤١٣ػح ثٞػؽر ا٬ذ٧ة٦٭ػة ثأوػ٤٭ة كد٘ٲُّػؿ 

ان إ٣ػٯ أز٪ة  ا٩ذٞة٣٭ة ثٲ٨ ا٤٣٘ةت أك ا٤٣٭ضػةت؛ اقػذ٪ةدٰٚ  ،وٲ٘ذ٭ة ا٣ج٪ٲٮٱح كدٹ٣ذ٭ة

٩ح، أك ا٣نػٮا٬ؽ ا٧٣ذٮاًػٓ ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕة٣٭ة.  ٦ػ٪٭ش كا٣٪ىٮص أك ا٣ٮزةاٜ ا٧٣ؽك 

ٌٰ ٦ٞػةرف، كٹ ٱعذػةج إ٣ػٯ  ٰ  دػةرٱؼ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٣ٲف ٦ٕٲةرٱًّة، ث٢ ٬ٮ كوػٛ

ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ذةرٱؼٲح أك ٔؽ٦٭ة؛ إذ إ٫٩ ٱٞػةرف ا٣ىػٲٖ كا٣ػؽٹٹت  ا٣ع٥١ ثىع 
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ٕٮثح دُجٲػٜ ٬ػؾا ا٧٣ػ٪٭ش ٤ٔػٯ ٦ٛػؿدات ا٤٣٘ػح كٱذذجٓ  دُٮُّر٬ة. إًةٚحن إ٣ٯ أف و

٤٠ ٭ة ٹ ٱ٤ٞ ٢ ٨٦ ٧٤ٔٲذ٫؛ ٵ٫٩ ٦ؿدجٍ ثةٵد٣ ح كا٣نٮا٬ؽ، ا٣ذٰ إف ٣ػ٥ د١ػ٨ ٦ذػٮٚ ؿة 

 ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ٚإ٩٭ة ٝؽ دذٮٚ ؿ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ٹظٞح.

ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٧٣ٞذؿظػػح كأػٲػػؿان ٱٮوػػٰ ا٣جعػػر ثةٹقػػذٛةدة ٦ػػ٨ ا٧٣٪٭ضٲػػح 

٤جؽ  ثإٔؽاد ا٧٣يٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ح ا٣جعر، ككًٓ ا٣ؼٍُ كاٳ٣ٲةت ٣

 ا٣ٕؿثٲ ح، ا٣ؾم ٱذ٤ُ ت إ٩ضةزق دٌةٚؿ ا٣ض٭ٮد اٵ٠ةدٱ٧ٲح كا٣ذٞ٪ٲح كا٧٣ةدٱح.

كٱٮوػػٰ ا٣جعػػر أٱٌػػةن ثةٹقػػذٛةدة ٦ػػ٨ ا٧٣عػػةكٹت ا٣ٮأػػؽة ٚػػٰ إٔػػؽاد  

٦ض٧ػػٓ كا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ذػػةرٱؼٰ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح؛ ٠ض٭ػػٮد ٦ضػػة٦ٓ ا٣ٞػػة٬ؿة كد٦نػػٜ، 

ٕض٥ ا٣ؽكظح ا٣ذػةرٱؼٰ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كٗٲؿ٬ػة....؛ ٵف ٚػٰ ا٣نةرٝح، ك٦نؿكع ٦

إ٩ضةزق دٲكٲؿان ٠جٲؿان ٧٤٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح. ك١٣ػ٨ ٱضػت دٮظٲػؽ 

٭ػة ٚػٰ ادضػةقو كاظػؽ؛ كذ٣ػٟ ثذعؽٱػؽ ٦٪٭ضٲػح ٤٠ُّ  ٬ؾق ا٣ض٭ٮد كد٪ْٲ٧٭ة ٣ذىت  

٥ كاًعح ا٧٣ٕة٥٣، ٣ٲف ٚٲ٭ػة ا٣ذجػةس أك ٧ٗػٮض، ٱ١٧ػ٨ أف دػؤدم إ٣ػٯ ٦ٕضػ

 دةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٱٌة٬ٰ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذةرٱؼٲح ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵػؿل.

؛ كا٣٘ؿثٲػح ٱٮوٰ ثةٹقذٛةدة ٨٦ ص٭ٮد اٵ٠ةدٱ٧ٲٲ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػحك

ٵف ٚٲ٭ة زػؿكة ٠جٲػؿة ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةت كا٣ؿقػةا٢ ا٣ضة٦ٕٲػح ٚػٰ دأزٲػ٢ ا٧٤١٣ػةت 

ػٞخ ٦ػة إذا -ا٣ٕؿثٲح؛ ا٣ذٰ دٮٚ ؿ   ا٧٣ٕضػ٥ إٔػؽاد ٚػٰ ثػ٫ ٱكػذ٭ةف ٹ ص٭ػؽان  - ٩ك 

٧ٲٲ٨ ثذـكٱػؽ دراقػةد٭٥ ٱكٱٮوٰ ا٣جةظسٲ٨ كاٵ٠ػةد ا٣ٕؿثٲح. ا٤٣٘ح ٵ٣ٛةظ ا٣ذأزٲ٤ٰ

 ث١ٌنةٚةت كٚ٭ةرس دك٭ ٢ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت.

كٱٮوٰ أػٲؿان ثإمؿاؾ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كا٣جةظسٲ٨ ا٣ٕؿب كا٧٣كذنؿٝٲ٨ ٰٚ ا٣ٕػة٥٣ 

٩ػح إٔؽاد ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؛ كذ٣ٟ ٦ػٰٚ  ٨ ػػٺؿ إ٩نػة  ٦ؽك 

دذٲط ٤٣جةظسٲ٨ دٞؽٱ٥ ٦ة ٣ؽٱ٭٥ ٨٦ دراقػةت كإقػ٭ة٦ةت  ،إ١٣ذؿك٩ٲح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح

؛ كد١٧ ٪٭٥ ٦ػ٨ ا٧٣كػةٔؽة ٚػٰ ص٧ػٓ ٦ػٮاد ا٧٣ٕضػ٥ كد٪كػٲٞ٭ة ،ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ
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بٓدف إدخال ٌا ٍٗهَ إدخاىّ فٖ اىٍعجً بعد عرطهّ عيهٕ ىجِهن ٌهَ اىء هرا  

ش ٘ٓاً بإشهرا  ٌاهات اىلهر ا  الُهي٘هز فهٖ  ىتدك٘لّ وتِص٘لّ. وش٘هٔن ْذا اىعٍو

برٗطاُ٘هها ورٌرٗههها واىٍصههتعٍرات اى رٗطاُ٘ههن بجٍههم اىتههٔاْد ٌههَ نتهه  ٌاههات 

إذ  ؛رثِا  إعداد ٌعجً رونصفٔرد اىتارٗءٖ ىيغهن الُهي٘زٗهنفٖ  ،اىهتّاب الُهي٘ز

ٔ ع نث٘هر  ٌهَ اى هانثَ٘ بتِ هً٘ ْهذه اىتهٔاْد وتِصه٘لٓا ألن ْهذا ٌهَ شه ُّ  ؛تط

 فٖ إُجاز ْذا اىٍعجً. اً تصرٗعوف اىع   عيٕ اىجٓات اىٍٔنين بذىم، تءف٘

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

د. ٌصهعٔد بٔبهٔ، رثر اىدخ٘و عيٕ اىعرب٘ ن اىفصهٕ فٖ عصر االنتجاج،  -

 م.1891دٌتق، وزارة اىثلافن والرشاد اىلٌٖٔ، 

يصهان األث٘و واىدخ٘و فهٖ ٌعامٍِها اىعرب٘هن، نهلم اىج٘لىهٖ، ٌجيهن اى -

 .م1888، 89عاىعربٖ، ٌهت  تِص٘ق اىتعرٗ  باىرباط، 

اىط٘ه  بعض الشهاالت اىٍِٓج٘ن اىءاصهن بهاىٍعجً اىعربهٖ اىتهارٗءٖ،  -

 م.1881، ب٘ت اىههٍن، تُٔس 6-5اى هٔش، ٌجين اىٍعجٍ٘ن تُٔس، ع/

ٍصصهطي م ٌهَ خهلل دراشهن  - تهل٘هق »دراشات فٖ ت ص٘و اىٍعربهات واى

، )اىلصهً 881َْ نٍال باشا اىٍتٔفٕ شِن الب «تعرٗ  اىهيٍن األعجٍ٘ن

ٌجيهن اىيصهان اىعربهٖ، ٌهته  تِصه٘ق  ،ٖ هكِ٘ اىثاُٖ(، د. ناٌهد صهاد 

 م.1899، 11/ع، باىرباطاىتعرٗ  

صِاعن اىٍعامً اىعرب٘ن وآفا  تطٔرْها، د. رنٍهد عهزوز، ٌجيهن ٌجٍهم  -

 م.1118، 8 ، مز 98 ، ٌجيدقاىيغن اىعرب٘ن بدٌت
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وزارة امثقافدة، امييةدة امػاودة أحىد  امصدي ،  د. وحىودفي شبيل امػربية،  -

 م.5112امصورية منكجاب، دوشق 

وحاومة فدي امجصيديل، د. مشدىاغيل غىدايرة،  -في شبيل وػجه ثاريخي  -

 م.5113، 3 ، جزء45 وجنة وجىع امنغة امػربية ب وشق، وجن 

، وؤشصددة امرشددامة، 5طد. غبدد  اموددبور نددا يي، فددي امجرددور امنغددو ،  -

 م.1652 ،بيروت

وجندة امنصدان امػربدي، وكجدس ثٌصديق فاضل، غب  امحق  غنه امجرشيس، -

 م.1634 ،2ع امجػريس بامرباط،

دار امفكددر د. وحىددود امصددػران، غندده امنغددةد وق وددة منقددار، امػربددي،  -

 م.1664امقا رة، امػربي، 

، ثحقيقد ( 141)تامفرا ي   أبو غب  امرحىي امخنيل بي أحى   كجاب امػيي، -

 د. مبرا يه امصاورائي، دار ووكجبة اميالل، بيروت.د. وي   امىخزووي؛ 

(،  411)ت أبو امفضل جىال ام يي بي وكرم ابي وٌظور،مصان امػرب،  -

 . 1111بيروت، ، دار يادر، 3ط

، دار 5طد. حصدي ااادا، امنصان واإلًصاند ود لل ممدم وػرفدة امنغدة،  -

 م.1661دوشق، امقنه، 

 د. وحى  حصي غب  امػزيدز،وًىاذج،  امُىػجه امجاريخي منغة امػربيَّةد وثائق -

  م.5115امقا رة، دار امصالم منرباغة وامٌشر وامجوزيع وامجرجىة، 

امُىػجه امنغو  امجاريخي، امقصه األول وي أول حرف اميىزة ممدم أبد ،  -

ًشره وجىع امنغة امػربيَّة بامقدا رة، امييةدة امػاودة مشدؤون أغصت فيشر، 

 م.1634- 1354امىرابع األويرية، 

ثحقيقد غبد  امصدالم  ،أبو امحصيي أحى  بي فارسوػجه وقاييس امنغة،  -

 م.1646 ارون، بيروتد دار امفكر، 
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ا٧٣ٕػػؿب ٦ػػ٨ ا١٣ػػٺـ اٵٔض٧ػػٰ ٤ٔػػٯ ظػػؿكؼ ا٧٣ٕضػػ٥، أثػػٮ ٦٪ىػػٮر  -

 ـ.9995ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ  ؼ. ا٣ضٮا٣ٲٰٞ، دعٞٲٜ: د.

٧٣ٕػؿكؼ ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٗؿٱت ا٣ٞؿنف، أثػٮ ا٣ٞةقػ٥ ظكػٲ٨ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا -

دم، ك(، دعٞٲػػٜ: وػػٛٮاف ٔػػؽ٩ةف ا٣ػػؽاك552٬)تاٵوػػٛ٭ة٩ٰ ثة٣ؿاٗػػت

 .9492٬ كثٲؿكت، د٦نٜ ا٣نة٦ٲح، ا٣ؽار -، دار ا٥٤ٞ٣ 9ط

ا٣ٞػػة٬ؿة: ١٦ذجػػح اٵ٩ض٤ػػٮ د. د٧ػػةـ ظكػػةف، ٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح،  -

 ـ.9995ا٧٣ىؿٱح، 

٦ض٤ػح د. أظ٧ػؽ ٔػـكز، كّٲٛح ا٣ذأزٲ٢ ٚػٰ ا٣ىػ٪ةٔح ا٧٣يٕض٧ٲػح ا٣ٕؿثٲ ػح،  -

 ـ.2599، 4 ، ا٣ضـ 86ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ ٦ض٧

- An Etymological Dictionary Of Modern English, Weekley Ernest, 

Publisher: Murray- Albemarle Street- W, London,     . 

- Dictionnaire D' étymologie Française, Auguste Scheler, Paris, 

Librairie de Firmin Didot, Freeres, Fils, Rue Jacob   ,     .  

- ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern English, Eric 

Partridge, First Edition, Routledge, Taylor & Francis Grou, London 

and New York,     , (This edition published in the Taylor & Francis 

e-Library,     ). 

- Petit Robert: dictionnaire de la langue française, le robert, paris,     .  

- CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the English Language, 

James Donald, W. & R. Chambers, London and Edinburgh,     . 

- WEBSTER’S ΙΙ New Riverside Dictionary, Berkley Books, Boston: 

Houghton Mifflin Company,     . 

- Webster's Etymological Dictionary, A. Macpherson, Cassell, Petter, 

London, & Galpin- And     Broadway, New York,     .  

*   *   * 


